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Galvaspilsēta: Rīga 
Iedzīvotāju Skaits: 1,862,687 

IKP: $30,898 
Cilvēku Attīstības Indekss: Ļoti Augsts (0.866) 

Brīvības indekss: Brīva (89/100) 
 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS: 2.6 

 

2020. gadā divas reizes Latvijā tika izsludinātas ārkārtas situācijas vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Tāpat kā lielākajā 

daļā pasaules valstu, arī Latvijā, cilvēkiem tika noteikti stingri ierobežojumi, kas ierobežoja pulcēšanos, apturēja 

starptautiskos ceļojumus, slēdza skolas un noteica sociālo distancēšanos. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas gada 

laikā nodrošināja nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem tas bija nepieciešams. Pandēmija negatīvi ietekmēja arī 
biedrību un nodibinājumu darbību. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ievērojami samazinājās pamatdarbības 

ienākumi, rezultātā tām bija jāpārtrauc vai jāatceļ pakalpojumu sniegšana, jāaptur projekti un jāsamazina darbinieku 

skaits. Faktiski visām organizācijām bija jāpārskata sava iepriekšējā pieeja un stratēģijas, lai turpinātu darbību un 

spētu reaģēt uz pandēmijas izraisītajām sekām. 

Viens no nozīmīgiem aspektiem cilvēktiesību aizsardzības un pilsoņu iniciatīvas jomā 2020. gadā bija Satversmes 

tiesas lēmums, kas noteica, ka viendzimuma pāri pēc bērna piedzimšanas ir tiesīgi saņemt desmit dienu apmaksātu 

atvaļinājumu - pabalstu, kas iepriekš bija pieejams tikai tēviem. Konkrētais spriedums raisīja aktīvas diskusijas 

sabiedrībā par cilvēktiesībām un mudināja atsevišķus Latvijas Republikas Saeimas deputātus rosināt mainīt Latvijas 

Republikas Satversmē jēdziena “ģimene” definējumu. Pastāv pretēji viedokļi, proti, daļa iniciatīvas autoru vēlas 

definēt jēdzienu “ģimene” kā savienību starp vīrieti un sievieti, savukārt otras daļas nostāja ir tāda, ka jēdziena 

formulējums ierobežos cilvēktiesības. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvju viedokļi arī ir dažādi, tomēr liela daļa 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvju atbalsta cilvēktiesības visiem, neatkarīgi no cilvēku identitātes. 

Saskaņā ar SIA "Lursoft" uzturētās datubāzes ziņām1, 2020. gada beigās Latvijā bija 24 849 biedrības un 1727 

nodibinājumi. Gada laikā tika dibinātas 932 jaunveidotas biedrības un nodibinājumi, bet 220 biedrības un 

nodibinājumi tika likvidēti. Likvidēto organizāciju skaits bija aptuveni tāds pats kā 2019. gadā. Lai gan organizāciju 

skaits kopumā turpina pieaugt, dati norāda arī uz tā saukto “latento organizāciju” grupu. Tās ir tādas organizācijas, 

kas ir reģistrētas, bet, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem2, nav iesniegušas Uzņēmumu reģistram par savu darbību ziņas.  

 

 

                                                      
1 Lursoft statistika, Sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu dibināšanas dinamika 

https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&id=41 
2 Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumi Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem". https://likumi.lv/ta/id/145113 
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TIESISKĀ VIDE: 2.6 

Lai gan ierobežojumiem, kas tika ieviesti, reaģējot uz 

vīrusa Covid-19 izplatību, bija samērā negatīva ietekme uz 

biedrību un nodibinājumu ikdienas darbību, tomēr 

tiesiskā vide, kas regulē un nosaka organizāciju darbību 

Latvijā, 2020. gadā būtiski netika mainīta.   

Galvenie likumi, kas regulē biedrību un nodibinājumu 

izveidi un darbību ir Biedrību un nodibinājumu likums3 un 

Sabiedriskā labuma organizāciju likums4 (turpmāk - SLO). 

Šie likumi 2020. gadā netika mainīti. Biedrību un 

nodibinājumu reģistrācijas process joprojām ir vienkāršs 

un pieejams ikvienam interesantam. Vīrusa Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ Uzņēmumu reģistrs 

pārtrauca apmeklētāju pieņemšanu klātienē, kā arī 
pārtrauca personu parakstu apliecināšanu uz reģistrācijas 

dokumentiem, vienlaikus padarot savu darbību pieejamu, 

izmantojot digitālos risinājumus. Organizācijas varēja iesniegt reģistrācijas dokumentus elektroniski, izmantojot 

drošu elektronisko parakstu, vai sūtot dokumentus pa pastu, jo dokumentu iesniegšana uz vietas nebija iespējama. 

2020. gada 5. jūnijā tika pieņemts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums5. Likums atbrīvoja biedrības un 

nodibinājumus no nomas maksājumiem par valsts un pašvaldību īpašumā esošu īpašumu izmantošanu, pagarināja 

gada pārskatu un sabiedriskā labuma organizāciju pārskata par 2019. gadu iesniegšanas termiņu. Termiņš tika 

pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam. Likums arī pagarināja termiņu publiskā finansējuma izmantošanai biedrību un 

nodibinājumu darbībai līdz 2021. gada beigām. Tāpat arī preces un pakalpojumi, kas sniegti dažādām sociālajām 

grupām, kuras nelabvēlīgi ietekmēja ārkārtas situācija, tika atzītas par organizāciju pamatdarbības izdevumiem un 

netika aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. 2020. gada rudenī Ministru 

kabinets apstiprināja kritērijus un procedūras, saskaņā ar kuriem darba devēji, kurus skārusi Covid-19 pandēmija, 

tajā skaitā, biedrības un nodibinājumi, varēja pretendēt uz finansiālu atbalstu un nodokļu brīvdienām līdz pat trim 

gadiem. 

Vēl viena būtiska izmaiņa, ko ieviesa Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, bija iespēja biedrību biedriem 

biedru sapulcēs piedalīties un balsot attālināti. Noteikumi par attālinātu līdzdalību ir spēkā līdz 2021. gada 31. 

decembrim, tomēr šīs izmaiņas, ņemot vērā attālināto sanāksmju ērtību un efektivitāti, tiek plānots iekļaut Biedrību 

un nodibinājumu likumā kā pastāvīgu normu.  

Biedrības un nodibinājumu pārstāvji, brīvi, ja vien tie neraisa vardarbību vai diskrimināciju, var paust savu viedokli 

un nostāju par dažādiem jautājumiem. Nav zināmi gadījumi, kad organizācija tiktu likvidēta politisku vai patvaļīgu 

iemeslu dēļ. Tajā pašā laikā 2020. gadā kāda reliģiska organizācija tika apsūdzēta par vardarbīgu metožu 

izmantošanu jauniešu rehabilitācijas programmās, kas sabiedrībā raisīja būtiskas un neviennozīmīgas diskusijas. 

Valsts iestādes cieši uzraudzīja šo konkrēto organizāciju, kas savas darbības rezultātā bija nonākusi to redzeslokā. 

Sākot no 2020. gada marta vidus, ar vīrusa Covid-19 pandēmiju saistītie noteikumi ierobežoja to cilvēku skaitu, 

kuriem ļauts vienlaikus pulcēties vienā telpā. Demonstrācijas un protesti joprojām bija atļauti, ja vien tika ievēroti 

uz to rīkošanu attiecināmie ierobežojumi. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas joprojām tiek klasificētas kā augsta riska subjekti naudas atmazgāšanas jomā, 

kas kavē to iespējas atvērt un uzturēt bankas kontus. Tas ir nopietns šķērslis, jo bez bankas konta nav iespējams 

īstenot darbību. Saskaņā ar likumu par “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanu”, kura mērķis ir apkarot naudas atmazgāšanu un korupciju, juridiskām personām, tostarp 

                                                      
3 Biedrību un nodibinājumu likums. https://likumi.lv/ta/id/81050 
4 Sabiedriskā labuma organizāciju likums. https://likumi.lv/ta/id/90822 
5 Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. https://likumi.lv/ta/id/315278 
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biedrībām un nodibinājumiem, darbības uzsākšanas reģistrācijas procesā jāidentificē savas darbības “patiesie labuma 

guvēji” vai gala saņēmēji, savukārt jau darbībā esošām organizācijām šāda informācija jāsniedz darbību 

apkalpojošajām bankām. Dažas organizācijas vai nu tāpēc, ka nezina par šo prasību, vai arī tāpēc, ka nesaprot 

procesu un tā nozīmi, joprojām nav reģistrējušas savas organizācijas “patiesā labuma guvējus”.  

Diskusijas par naudas atmazgāšanas novēršanu, kas tiek īstenota, izmantojot biedrību un nodibinājumu juridisko 

formu, turpinājās 2020. gadā. Latvijas Pilsoniskā  alianse (turpmāk - LPA) turpināja iesaistīties sarunās ar valdību, 

Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un citām iestādēm, lai skaidrotu  nevalstiskā sektora darbības specifiku un 

uzlabotu pilsoniskās sabiedrības organizāciju pozīcijas un situāciju šajā jomā, tajā skaitā, ieviešot pašregulāciju. Šis 

darbs turpināsies 2021. gadā. 

2020. gadā normatīvajā regulējumā, kas nosaka ziedojumu piesaisti, izmaiņas netika veiktas. Fiziskās un juridiskās 

personas - ziedotāji par ziedojumiem sabiedriskā labu organizācijām joprojām saņem nodokļu atbrīvojumus. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā 2020. gadā tika veiktas vairākas izmaiņas, kas netieši ietekmēs biedrības un 

nodibinājumus, proti, sākot ar 2021. gada otro pusi, personām, kuras strādā un saņem samaksu autoratlīdzības 

nodokļu režīmā, ko bieži izmanto biedrības un nodibinājumi, būs jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas. Tas paredz būtiskas izmaiņas uz darba ņēmēju attiecināmu nodokļu nomaksu, kā dēļ pastāv pretestība 

šīm izmaiņām nodokļu jomā. 

2019. gadā Finanšu ministrija uzsāka darbu pie jaunas SLO koncepcijas. Tā sagatavoja koncepcijas dokumenta 

projektu6, kurā bija paredzētas būtiskas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas reglamentē SLO, kā arī visu biedrību un 

nodibinājumu, sociālo uzņēmumu, fondu, valsts kapitālsabiedrību tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, kā arī citas 

izmaiņas. Līdz 2020. gada beigām dokuments joprojām nebija izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 

2020. gadā tika pieņemti grozījumi Valsts sociālās apdrošināšanas likumā, kas visiem darbiniekiem un darba 

devējiem nosaka pienākumu veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Jaunais regulējums stāsies 

spēkā 2021. gada jūlijā. Izmaiņas būtiski ietekmēs nevalstisko sektoru, kas savu darbu, galvenokārt, finansē, 

izmantojot projektu konkursus, kuriem nepieciešama detalizēta finanšu plānošana pirms dalības konkursā un 

papildus nodokļu slogam finansējums būs būtisks izaicinājums. 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijā un maksāšanā, kas ietekmētu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 

2020. gadā netika veiktas. Biedrības un nodibinājumi var veikt saimniecisko darbību un piedalīties valsts un 

pašvaldību iepirkumos. 

Latvijā ir maz speciālistu - juristu, kas ir apmācīti un specializējušies juridiskajos jautājumos biedrību un 

nodibinājumu jomā. Juridiskās konsultācijas pilsoniskās sabiedrība jautājumos dažkārt piedāvā pašas organizācijas 

gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. Atsevišķi juridisko pakalpojumu sniedzēji no uzņēmējdarbības sektora, kā arī 
atsevišķi juristi sniedz pro bono konsultācijas konkrētām organizācijām.  

ORGANIZĀCIJU KAPACITĀTE: 2.9 

2020. gadā vērtējums organizāciju kapacitātes jomā nedaudz uzlabojās dēļ sniegtā  atbalsta organizāciju kapacitātei 

no Nacionālā NVO fonda, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds, un Aktīvo iedzīvotāju fonda7 (AIF) 

piedāvātā finansējumu pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Organizācijas ir kļuvušas zinošākas par stratēģisko 

plānošanu, pakalpojumu sniegšanu un sadarbības veidošanu ar savu organizāciju partneriem. 

Biedrības un nodibinājumi regulāri strādā ar saviem biedriem un mērķa grupām. Pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas arī strauji pielāgojās sarežģītajiem apstākļiem 2020. gadā, un, lai uzturētu kontaktus ar saviem 

biedriem un sadarbības partneriem, ieviesa elektroniskos saziņas līdzekļus. Ievērojot stingrus sanitāros protokolus, 

kas tika izstrādāti saskaņā ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem, biedrības un nodibinājumi vasaras mēnešos 

organizēja arī pasākumus, tostarp, forumus, sanāksmes un darbnīcas. Nereti pasākumi tika organizēti, izmantojot 

hibrīd pieeju – kombinējot klātienes un attālinātos formātus. Tomēr pilsoniskās sabiedrības organizācijām radās 

                                                      
6 Finanšu ministrijas tīmekļa vietne; https://www.fm.gov.lv/lv/media/143/download 
7 Aktīvo iedzīvotāju fonda tīmekļvietne; https://www.activecitizensfund.lv/lv/par-fondu/aktivo-iedzivotaju-fonds.html 
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sarežģījumi iesaistīt organizāciju biedrus un mērķa 

grupas, jo daļai sabiedrības ir ierobežotas informācijas un  

komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietošanas prasmes. 

Piemēram, dažas organizācijas ziņoja, ka pandēmijas laikā 

bija gandrīz neiespējami īstenot organizāciju aktivitātes, 

jo to biedri un mērķa grupas ir vecāka gadagājuma 

cilvēki, kuri neizmanto IKT rīkus. 

Daudzas organizācijas izstrādā un īsteno noteiktus 

stratēģiskos plānus. Tomēr daudzas organizācijas turpina 

noteikt savu pieeju un darbības, pamatojoties uz donoru 

finansējuma pieejamību un to noteiktām prasībām. 

Organizācijām, kas pretendē uz AIF atsevišķiem projektu 

konkursiem, ir jāsagatavo un jāpublicē stratēģiskie plāni, 

gada pārskati un citi dokumenti. AIF dotācijas paredzētas 

organizāciju spēju stiprināšanai un labāku profesionāļu 

iesaistīšanai, kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai un organizāciju darbības nodrošināšanai. 

Pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ daudzas organizāciju aktivitātes – plānošana, īstenošana, izvērtēšana 

un citi nozīmīgi sadarbības procesi, tika organizēti attālināti, izmantojot tādas platformas kā Zoom, Microsoft Teams 

un citas. 

Organizāciju statūti nosaka to iekšējo pārvaldību un lēmumu pieņemšanas kārtību. Daudzām organizācijām ir 

izveidotas stabilas pārvaldības sistēmas, savukārt daudzām pamatā ir noteiktas minimālās pārvaldības struktūras, 

kas noteiktas Biedrību un nodibinājumu likumā. Organizāciju iespējas piesaistīt un noturēt profesionālu personālu 

ir ļoti atšķirīgas, un tās lielā mērā balstās uz konkrētās organizācijas spēju piesaistīt atbilstošu finansējumu 

cilvēkresursu nodrošināšanai. Tajā pašā laikā organizācijas, kas iesaistījās vīrusa Covid-19 seku likvidēšanā, izveidoja 

jaunus brīvprātīgo mobilizācijas mehānismus, tostarp izmantojot arī IKT risinājumus. Piemēram, tika izstrādātas 

jaunas lietotnes mobilajiem tālruņiem, kas ļāva iesaistīt brīvprātīgos attālināti un operatīvi. 

Vairumā organizāciju ir pieejamas darbam nepieciešamās IKT un e-risinājumi, taču vīrusa Covid-19 pandēmija 

izgaismoja faktu, ka organizācijām nepieciešama intensīvāka apmācība IKT izmantošanai to darbā. Rīgas Pilsētas 

domes veidotā institūcija “NVO nams” Rīgas organizācijām rīkoja apmācības par organizāciju darba aspektiem 

elektroniskajā vidē. Daudzas organizācijas, lai atvieglotu to ikdienas darbu, sāka 2020. gadā izmantot elektroniskos 

parakstus. 

FINANŠU ILGTSPĒJA: 3.3 

2020. gadā organizāciju finansiālās ilgtspējas indekss 

nedaudz uzlabojās, jo biedrības un nodibinājumi saņēma 

ievērojamu sabiedrības un finansētāju atbalstu 

projektiem, kas bija vērsti uz sabiedrības vajadzībām 

pandēmijas laikā. Organizācijām, kas sniedz sociālos un 

veselības aprūpes pakalpojumus, ir pieejamas dažādas 

finansēšanas iespējas, savukārt, tām organizācijām, kas 

darbojas korupcijas apkarošanas, cilvēktiesību un 

iedzīvotāju līdzdalības jomās, ir pieejami salīdzinoši mazāk 

finansējuma avotu. 

“Nacionālais NVO fonds” (NVO fonds) ir galvenais 

mehānisms, ar kura starpniecību no valsts budžeta 

līdzekļiem tiek atbalstītas biedrības un nodibinājumi to 

darbības jomās projektu konkursu kārtībā. 2020. gadā 

NVO fonds, kas atbalsta demokrātijas un interešu 

aizstāvības iniciatīvas, atzīmēja savu piekto gadadienu. Fondu administrē publiskais nodibinājums Sabiedrības 
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integrācijas fonds (SIF). 2020. gadā NVO fondam tika piešķirts vairāk resursu, lai atbalstītu biedrības un 

nodibinājumus tādējādi stiprinot demokrātiju Latvijā. Programmas ietvaros projektu konkursos tika sadalīts vairāk 

nekā viens miljons eiro. Latvijas valdība NVO fondam piešķīra un Saeima apstiprināja arī papildu finanšu resursus. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem administratīvās procedūras NVO fondā ir skaidrākas un aicinājumi iesniegt 

projektus grantu konkursā atbilst biedrību un nodibinājumu finanšu gadam. SIF administrē arī citas programmas, kas 

atbalsta dažādas sociālās mērķa grupas, piemēram, ģimenes tai skaitā ar atsevišķu programmu daudzbērnu 

ģimenēm, diasporas organizācijas, medijus un minoritāšu grupas, kā arī sniedz pakalpojumus, piemēram, bēgļu un 

patvēruma meklētāju atbalstam, nodrošina mentoru atbalstu darba meklētājiem no mazāk aizsargātām sociālajām 

grupām. Sabiedrības integrācijas fondā ir programmas, kas veicina dažādības vadību. 

2020. gada decembrī valdība apstiprināja informatīvo ziņojumu par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem vīrusa 

Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai, kurā organizāciju atbalsta programmām, lai mazinātu krīzes negatīvās 

sekas, tika piešķirti 600 000 eiro Atsevišķu nozaru ministrijas izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 

organizācijām, kas strādā noteiktās jomās, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija sniedz plašu atbalstu jaunatnei 

un sniedz ievērojamu atbalstu projektiem, kas veicina jauniešu problēmu risināšanu.  

Ārvalstu finansējums ir svarīgs pilsoniskās sabiedrības atbalsta avots Latvijā. Organizācijas var pieteikties tādās 

Eiropas Savienības (ES) programmās kā Erasmus+, kas atbalsta izglītību, mūžizglītību, jaunatni un sportu Eiropā. 

Organizācijām ir pieejamas arī citas programmas, kas vērstas uz tādām jomām kā kultūra, izglītība un lauku 

attīstība. Atsevišķas citu valstu vēstniecības nodrošina noteiktu finansējumu sev aktuālās jomās. 2020. gadā AIF sāka 

piešķirt dotācijas Latvijas organizācijām ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 

finansējumu.  Pirmajā gadā AIF plānoja sadalīt apmēram 3 miljonus euro projektiem, kas vērsti uz demokrātiju un 

pilsoniskās sabiedrības spēju attīstību. AIF, kuru īsteno sešu organizāciju apvienība, ir būtisks instruments sektorā, 

jo šī ir pirmā reize, kad Latvijā pašas organizācijas ir atbildīgas par ārvalstu finansējumu sadali. 

Pašvaldības piešķir dotācijas vietējiem iedzīvotājiem un biedrībām un nodibinājumiem. Lielākā daļa pašvaldību ar 

finansējumu atbalsta konkrētus organizāciju sniegtos pakalpojumus. Piemēram, Ķekavas pašvaldība izsludināja 

aicinājumu iesniegt projektus, lai attīstītu pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un uzlabotu dzīves kvalitāti vietējā 

kopienā. Kaut arī dotācijas nav lielas (sākot no 300 līdz 3000 euro), šādi atbalsta instrumenti ir lielisks veids, kā 

iesaistīt cilvēkus, ar mērķi uzlabot savu vidi. Parasti pašvaldība finansē līdz 95% no projekta izdevumiem. 2020. gadā 

daudzas pašvaldības pielāgoja savas finansēšanas programmas, lai koncentrētos uz atbalstu vīrusa Covid-19 laikā, 

savukārt, citās jomās pašvaldības apturēja atbalsta sniegšanu. Organizācijas ziņoja, ka 2020. gadā pašvaldības nereti 

pieprasīja vairāk paskaidrojumu un pamatojumu par organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem. 

2020. gadā uzņēmumu ziedojumi saglabājās un arvien vairāk uzņēmumu savu korporatīvi sociālo programmu 

ietvaros centās atbalstīt iniciatīvas sociālajā jomā. Piemēram, Swedbank, viena no lielākajām komercbankām valstī, 
ar savu programmu “Stiprāki kopā” (Stronger Together) un 2020. gadā savu darbinieku vārdā ziedoja finanšu 

līdzekļus astoņām biedrībām un nodibinājumiem. Atbalstītās organizācijas strādā ar sociālajiem jautājumiem, 

kultūras, izglītības, veselības un dzīvnieku atbalsta jomās. 

2020. gadā Latvijas sabiedriskie mediji – Latvijas Radio - organizēja kārtējo veiksmīgo "Dod pieci" (High 5) 

ziedojumu piesaistes kampaņu. Kampaņas laikā veselu nedēļu trīs žurnālisti strādāja no stikla studijas Rīgas centrā, 

un atskaņoja to cilvēku izvēlētas dziesmas, kuri ziedoja vismaz 5 euro kampaņas izvirzītā mērķa finansēšanai. 

Kampaņas laikā tika saziedoti vairāk nekā 400 000 euro. 2020. gada kampaņas mērķis bija atbalstīt vardarbības 

ģimenē novēršanu un tās seku mazināšanu. Lai gan iedzīvotāji kampaņu uztvēra pozitīvi, ekspertu starpā radušies 

jautājumi par kampaņas organizatorisko caurskatāmību, tostarp par veidu, kā tiek noteikta tēmas izvēle, un kā tiek 

sadalīts finansējums pēc kampaņas. 

2020. gadā labdarības fonds Ziedot.lv sadarbībā ar Mobilly (lietotne, ar kuras palīdzību iespējams attālināti apmaksāt 

autostāvvietu, sabiedriskā transporta biļeti un arī ziedot) jau otro reizi īstenoja kampaņu “Baltā piektdiena” (White 

Friday). Kampaņas mērķis bija veicināt filantropiju pretēji pazīstamajai “Melnajai piektdienai”, kad cilvēki tiek 

mudināti iegādāties un patērēt vairāk preces. Aptuveni piecdesmit piecas organizācijas, kas pārstāv dažādas jomas, 

tika iekļautas Mobilly lietotnē, tādējādi būtiski atvieglojot ziedojumu piesaisti. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas joprojām nav apmierinātas ar procedūrām, kas reglamentē Eiropas Savienības 

struktūrfondu sadali Latvijā. Kaut arī Eiropas Komisija ir uzlikusi valstu valdībām par pienākumu iekļaut pilsoniskās 
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sabiedrības organizācijas struktūrfondu budžeta plānošanas izstrādē un apguvē, Latvijā lēmumi joprojām bieži tiek 

pieņemti kabinetos “aiz slēgtām durvīm”, ar minimālu sabiedrības grupu pārstāvju, biedrību un nodibinājumu 

iesaistīšanos. 

Daļa organizācijas gūst ienākumus no pakalpojumu un produktu pārdošanas, un daudzām organizācijām ir noslēgti 

līgumi ar valdības un pašvaldību institūcijām par konkrētu pakalpojumu sniegšanu iepirkumu veidā. Latvijā sociālo 

uzņēmumu skaits pieaug. Lai gan nav datu par to, cik daudzus no tiem veido biedrības un nodibinājumi, ir skaidrs, 

ka to darbība notiek paralēli pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbībai.  

Organizācijām nav vienotas attieksmes par finanšu caurskatāmību un labu pārvaldību kā organizāciju vērtību. Dažas 

organizācijas ir izteikti atvērtas un to darbība ir pārskatāma, kā arī tās nodrošina ziņojumus par savu darbību visām 

ieinteresētajām pusēm. Savukārt citas organizācijas nenodrošina atbilstību pat minimālajām finanšu pārskatu 

prasībām, piemēram, neiesniedz gada pārskatus. 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA: 1.7 

2020. gadā organizāciju aktivitātes interešu aizstāvības 

jomā kļuva intensīvākas. LPA vien sniedza piecdesmit  

rakstiskus atzinumus par grozījumiem likumos un 

Ministru Kabineta noteikumos. LPA sagatavoja sešdesmit 

septiņus nostājas dokumentus un gada laikā piedalījās 

vairāk nekā 360 sanāksmēs, kurās skatīja jautājumus, kas 

skar pilsonisko sabiedrību. 

Viena no visaptverošākajām sabiedrības un valdības 

dialoga iniciatīvām gada laikā bija vērsta uz Nacionālā 

attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP 2027), kas tika 

apstiprināts 2020. gada jūlijā, izstrādi. NAP 2027 ir 

augstākā līmeņa vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokuments valstī. Plānu izstrādāja Pārresoru 

koordinācijas centrs, kas ir valsts pārvaldes institūcija 

tiešā Ministru prezidenta pakļautībā. Plānošanas process, 

tajā skaitā, sabiedrības līdzdalības un konsultēšanās process, ilga vairākus gadus. Dokumenta izstrādes procesā 

piedalījās vairāk nekā 100 personas un organizācijas, kas sniedza priekšlikumus par konceptuālo pieeju dokumenta 

izstrādē. Pārresoru koordinācijas centrs organizēja fokusa grupas un sešdesmit sanāksmes ar pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, sociālajiem partneriem un plašsaziņas līdzekļiem. Dokumenta projekts tika ievietots 

internetā komentēšanai un konsultāciju procesā tika saņemti vairāk nekā 1400 unikālu komentāru. Jautājumi, kas 

skar pilsonisko sabiedrību un tās attīstību, iekļauti plāna sestajā prioritātē “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”. 

Ar profesionālu un konsekventu lobēšanas darbu pilsoniskās sabiedrības grupas nodrošināja, ka šajā dokumentā 

tiek atzīts dialoga ar pilsonisko sabiedrību nozīmīgums. 

2020. gadā portāls Manabalss (MyVoice, manabalss.lv) arī turpināja palielināt savu nozīmi, kļūstot par vienu no 

populārākajiem instrumentiem sabiedrībai, lai ierosinātu iniciatīvas normatīvo aktu izmaiņām dažādās jomās. 

Kopumā 2020. gadā tīmekļa vietnē Manabalss.lv tika publicētas 109 iniciatīvas (no 273 izskatītajām). Saeimai un 

citām iestādēm tika iesniegtas 42 iniciatīvas, kas atbilda tautas atbalsta slieksnim. 2020. gadā Manabalss.lv kopienai 

pievienojās vairāk nekā 60 000 jaunu lietotāju (kopējais unikālo lietotāju skaits kopš 2011. gada ir 348 544), un tika 

nodotas 370 677 iedzīvotāju balsis (kopējais skaits kopš 2011. gada ir 1 797 374). 

Sešas no Manabalss.lv pilsoniskajām iniciatīvām Saeima, ministrijas un valsts pārvaldes iestādes iekļāva dažādos 

normatīvajos aktos. Vēl piecas iniciatīvas savus mērķus sasniedza pašvaldību līmenī. Viena no unikālām iniciatīvām 

bija vērsta uz bankām, aicinot tās īstenot nacionālās “kredītbrīvdienas”, kas vīrusa Covid-19 krīzes laikā sniedz 

iespēju ieinteresētajiem debitoriem maksāt tikai kredīta procentus. Lai gan likums to neuzliek, bankas šai iniciatīvai 

piekrita. 
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Vīrusa Covid-19 pandēmija izcēla nepieciešamību pēc iekļaujošiem, apzinātiem un kvalitatīviem līdzdalības 

mehānismiem, kas nodrošinātu saziņu starp iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem. Rezultātā Tieslietu ministrija 

ierosināja izstrādāt valsts stratēģiju, kas aptvertu digitālo līdzdalību un digitālo demokrātiju. Tika izstrādāts plāns, 

lai veidotu Starptautisko digitālās demokrātijas izcilības centru, kura ietvaros tiktu attīstīti septiņpadsmit dažādi 

pilsoniski, valsts pārvaldes, mediju un izglītības jomas veidoti projekti.  Septiņpadsmit dažādi IKT projekti tika 

iekļauti ES atjaunošanas un noturības mehānisma nacionālajā plānā. Starptautiskā līmenī Atvērtās Pārvaldības 

partnerība paudusi šim plānam atbalstu. 

Organizācijas, kas pārstāv ar dažādām slimībām slimojošus pacientus, jau vairāk nekā desmit gadus, gan atsevišķi, 

gan apvienojoties, ir cīnījušās par veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu. Pacientu organizācijas ir apvienojušās 

sadarbības tīklā, ko sauc par Reto slimību aliansi, kas ļauj īstenot aktivitātes un aizstāvēt visu pacientu intereses, kā 

arī iestāties par vispārēju veselības aprūpes nozares uzlabošanu. 2019. gadā šī alianse parakstīja sadarbības 

memorandu ar Veselības ministriju. Gadiem ilgi veiktie centieni ļāva pacientu organizācijas 2020. gadā iekļaut 

Veselības ministrijas pakļautībā esošajā Veselības aprūpes nozares stratēģiskajā padomē, kur tām ir līdzvērtīga balss 

ar ārstiem, medmāsām, farmaceitiem, ārstniecības iestādēm un farmācijas nozari. Padomē notiek aktuālo veselības 

jomas jautājumu risināšana un turpmāko darbību plānošana sadarbības koordinēšanai veselības jomā. 

Pilsoniskās organizācijas un aktīvisti 2020. gadā veidoja vairākas skaļas interešu aizstāvības kampaņas. Viena no 

redzamākajām kampaņām bija par "Marsa Parka" izveidi Rīgā. Agrā pavasarī cilvēki pamanīja, ka šajā skaistajā, bet 

novārtā atstātajā parkā, tiek plānots izcirst visus ilggadējos kokus. Satrauktie iedzīvotāji uzzināja, ka ir pieņemts 

lēmums zaļo zonu iznīcināt. Zaļās zonas iznīcināšana tika sākta, lai veidotu biroju Latvijas Valsts drošības dienestam. 

Aktīvisti organizēja demonstrācijas un izveidoja cilvēku ķēdi no Brīvības pieminekļa līdz "Marsa parkam", lai 

protestētu pret lēmumu, kas tika pieņemts bez sabiedrības līdzdalības. Neskatoties uz protestiem, ilggadējie koki 

tika izcirsti un uzsākta ēkas būvniecība. Šis incidents grauj sabiedrības viedokli, ka iedzīvotāji var ietekmēt valsts 

politikas procesus un valsts pārvaldes lēmumus, kā arī kalpoja kā atgādinājums, ka pilsoniskajai sabiedrībai vienmēr 

jābūt modrai un spējīgai mobilizēties ārkārtas gadījumā. 

Organizācijas un pilsoniskie aktīvisti protestēja arī pret demokrātijas straujo vājināšanu Krievijā un Baltkrievijā. 

Vairākas iedzīvotāju grupas un aktīvisti regulāri protestēja pie Krievijas un Baltkrievijas vēstniecībām Rīgā, lai 

nosodītu cilvēktiesību pārkāpumus šajās valstīs. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas organizēja arī divus simboliskus 

pasākumus, lai atbalstītu Baltkrievijas cīņu par demokrātiju. Pirmais bija gājiens no dažādiem Latvijas punktiem 

virzienā uz Baltkrievijas robežu, simbolizējot atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem, bet otrais - cilvēku ķēde no 

Brīvības pieminekļa līdz Tautas frontes muzejam Rīgas vecpilsētā, tā parādot iedzīvotāju vienotību un  nosodījumu 

nedemokrātiskajiem režīmiem. 

LPA sniedza valsts pārvaldei datus un priekšlikumus, lai  pandēmijas laikā atbalstītu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju nozari. Saskaņā ar LPA datiem, Latvijā ir aptuveni 11 526 finansiāli aktīvas organizācijas, savukārt 4133 

organizācijas veic saimniecisko darbību, un sektorā nodarbināti aptuveni 30 000 darbinieku. LPA paziņojumā 

Ministru kabinetam par atbalstu organizācijām norādīja, ka biedrību un nodibinājumu nozare ir jāatbalsta, ņemot 

vērā tās būtisko lomu pakalpojumu un informācijas sniegšanā dažādām sociālajām grupām, spēju mobilizēt 

iedzīvotājus krīzes situācijās, un spēju reaģēt uz sabiedrības un sociāli mazaizsargāto grupu vajadzībām. 2020. gada 

maijā LPA ieteikumi tika ņemti vērā, izstrādājot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. 

Izmaiņas ļāva uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri ziedoja, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas, 

palielināt ziedojumu summu, kas atskaitāma no viņu uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes, par vēl trīs 
procentpunktiem no iepriekšējā gada peļņas pēc nodokļu nomaksas. Citiem vārdiem sakot, šie ziedotāji krīzes laikā 

Covid-19 ierobežošanai, tāpat kā līdz šim var veikt ziedojumus līdz 5% no iepriekšējā gada peļņas, kā arī var ziedot 

papildu 3% no iepriekšējā gada peļņas. Turklāt likumā precizēts, ka biedrībām un nodibinājumiem, kurus ietekmē 

ierobežojumi, kas noteikti, lai kontrolētu vīrusa Covid-19 izplatību, ir tiesības uz atbrīvojumiem no nomas maksas, 

ja tiek nomāts valsts īpašumā esošas telpas. Tas daudzām organizācijām sniedz iespēju nepārtraukti turpināt savus 

pakalpojumus krīzes laikā. 

Atsevišķas organizācijas atbalsta vietējo kopienu mēģinājumus pastiprināt dialogu starp pašvaldībām un 

iedzīvotājiem. Piemēram, Jūrmalas aizsardzības biedrība organizēja forumu, lai informētu iedzīvotājus par veidiem, 

kā Jūrmalas pašvaldība izvairās no kvalitatīvas sabiedrības līdzdalības un konsultācijām ar iedzīvotājiem, kā arī veica 

iedzīvotāju aptauju par to, kādu pilsētu cilvēki vēlas redzēt. Kaut gan pasākums notika brīdī, kad sāka ieviest vīrusa 
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Covid-19 izplatības ierobežojumus, iedzīvotāju interese par šo tēmu bija liela un pasākums bija labi apmeklēts. 

Jūrmalas Aizsardzības biedrība organizēja arī lekciju skolu jauniešiem par  sabiedrības līdzdalības veidiem un 

sagatavoja video par iespējām aizstāvēt sabiedrības intereses pašvaldībā. 

PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS: 2.4 

2020. gadā pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

pakalpojumu sniegšana, galvenokārt vīrusa Covid-19 

pandēmijas ietekmē, nedaudz pasliktinājās. Ņemot vērā 

valstī spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus, 

pakalpojumus sniedzošām organizācijām bija jāpārskata 

un jāpārorientē visas klātienes aktivitātes. Vasarā daudzi 

plānotie pasākumi nevarēja notikt, vai arī tie varēja notikt 

tikai saskaņā ar stingriem ierobežojumiem un 

noteikumiem, tostarp pašu organizāciju izstrādātiem 

iekšējiem epidemioloģiskiem noteikumiem. Atsevišķas 

pašvaldības informēja organizācijas, ka tās pārtrauks 

finansēt pakalpojumus. Tas organizācijām būtiski 

ietekmēja naudas plūsmu un nostādīja sliktākā situācijā.  

Neskatoties uz šiem sarežģītajiem apstākļiem, 

organizācijas iespēju robežās turpināja sniegt 

pakalpojumus saviem klientiem. Pakalpojumi tika sniegti dažādās jomās, kā, piemēram, aprūpe mājās, pieaugušo 

neformālā izglītība, bērnu aprūpe, kultūras mantojums, vide un pacientu atbalsts. Atsevišķas organizācijas gada laikā 

izveidoja jaunus pakalpojumus, no kuriem daudzi bija orientēti uz to, lai novērstu vīrusa Covid-19 pandēmijas 

izraisītās sekas. Piemēram, kustība “Paliec mājās” izveidoja brīvprātīgo tīklu, lai nodrošinātu bezkontakta preču 

piegādi cilvēkiem, kuri atradās savās mājās vai nu slimības, vai karantīnas dēļ bez iespējas pārvietoties ārpus 

dzīvesvietas. Strauji augošā kustība piesaistīja gan pilsoniskajā sabiedrībā strādājošos, gan cilvēkus, kuri iepriekš 

nebija iesaistīti nevalstiskā sektora darbībā. Kustība “Paliec mājās” saņēma vairākas augsta līmeņa balvas gan no 

valsts, gan no nevalstiskajām organizācijām. 

Vairākas organizācijas atbalstīja medicīnas personālu, kas strādāja ar vīrusu Covid-19 inficētiem pacientiem un 

vīrusa Covid-19 radīto seku novēršanā. Piemēram, organizācija “Hospiss LV” ikdienā sadarbojās ar gandrīz 

divdesmit ēdināšanas uzņēmumiem, restorāniem, lai slimnīcu darbiniekiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta darbiniekiem visā valstī nodrošinātu aptuveni 1000 ēdienreizes, vienlaikus atbalstot restorānus, kuriem arī 
bija nepieciešams atbalsts, lai turpinātu uzņēmējdarbību. Finansējums ēdienreižu nodrošināšanai tika saņemts no  

Latvijas iedzīvotāju individuāliem ziedojumiem. Savukārt, Latvijas Biškopju biedrība slimnīcām un Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestiem ziedoja 2197 kilogramus medus. 

Organizācija SUSTENTO, kas darbojas kā sadarbības tīkla organizācija cilvēkiem ar invaliditāti, izveidoja atbalsta 

programmu personām, kuras savas identitātes, tostarp dzimuma, tautības un invaliditātes dēļ, saskārās ar grūtībām 

iegūt algotu darbu. SUSTENTO 2020. gadā sniedza atbalstu gandrīz 150 personām. Programmas ietvaros 

profesionāļu komanda, tostarp sociālais darbinieks, psihologs, citi profesionāļi, palīdzēja klientiem risināt viņu 

sarežģītās dzīves situācijas. Programma palīdz izveidot veselīgu ģimenes vides pakalpojumu klientiem un sniedz 

cilvēkiem iespējas uzlabot viņu dzīves kvalitāti. 

Latvijas Disleksijas asociācija sadarbībā ar citām Eiropas organizācijām izveidoja partnerību, kuras ietvaros veido 

Audio mācību grāmatas un citus audio materiālus bērniem ar disleksiju un disgrāfiju. Tas ir ārkārtīgi vērtīgs 

pakalpojums, jo neviena valsts iestāde nereaģē uz šīs konkrētās mērķa grupas vajadzībām. 

Latvijas Lauku forums, kas sastāv no trīsdesmit sešām reģionālām organizācijām visā Latvijā, palīdz stiprināt vietējo 

kopienu spējas un veicina to iniciatīvas. Platforma, kas apvieno iedzīvotājus, uzņēmējus un vietējo pašvaldību 

pārstāvjus, sāka ieviest viedo ciemu koncepciju, kas koncentrējas uz tradicionālo un jaunu sadarbības tīklu 

veidošanu un pakalpojumu uzlabošanu, izmantojot digitālās, telekomunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un veicina 
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labāku zināšanu izmantošanu vietējo kopienu sadarbībā. Viedie ciemi ir pašorganizējošas kopienas, kas spēj noteikt 

un īstenot savas prioritātes. 2020. gadā Latvijā tika īstenoti vairāki viedo ciemu konceptu popularizējoši projekti. 

Organizācijas nodrošināja materiālu un psihosociālu atbalstu, lai sniegtu medicīnisko palīdzību tiem cilvēkiem, kuri 

ieradās Latvijā no Baltkrievijas ar Baltkrievijas varas iestāžu pārstāvju vardarbīgas rīcības izraisītiem ievainojumiem. 

Iepriekš minētie piemēri pierāda, ka organizācijas parasti reaģē uz sava darbības reģiona, biedru un to vietējo 

kopienu vajadzībām nacionālā un reģionālā līmenī. Organizācijas identificē vajadzības un pielāgo savus 

organizatoriskos plānus, lai atbildētu savas mērķauditorijas vajadzībām. Pakalpojumus parasti sniedz plašām 

iedzīvotāju grupām, un lielākā daļa organizāciju savus pakalpojumus dažādām sociālajām grupām bez 

ierobežojumiem. Pastāv arī atsevišķas ideoloģiski vadītas organizācijas, kas savus pakalpojumus sniedz tikai 

noteiktām grupām ar atšķirīgām vērtībām. 

Ja pakalpojumi tiek finansēti noteiktu projektu ietvaros, tad to izmantošana un saņemšana parasti ir bez maksas. 

Dalības maksa par pasākumiem un/vai samaksa par pakalpojumiem tiek iekasēta no to dalībniekiem par citiem, pašu 

organizāciju īstenotiem pakalpojumiem, kur iegūtie resursi tiek novirzīti pakalpojumu sniegšanai organizāciju 

mērķiem, piemēram, mazāk aizsargāto grupu atbalstam. Sociālo uzņēmumu skaits Latvijā pieaug. Divu gadu laikā 

pēc Sociālā uzņēmuma likuma pieņemšanas (līdz 2020. gadam) kopumā bija reģistrēti 100 sociālie uzņēmumi. 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (SUA) datiem populārākā sociālo 

uzņēmumu darbības joma ir integrācija. 32% sociālo uzņēmumu mērķis ir integrēt sociāli mazaizsargātās grupas 

sabiedrībā, nodrošinot šo grupu pārstāvjiem nodarbinātības iespējas. Vēl viena strauji augoša nozare sniedz atbalstu 

bērniem ar invaliditāti, lai atvieglotu viņu dalību valsts izglītības sistēmā, kā arī nodrošinātu izglītības pieejamību. Citi 

sociālie uzņēmumi sniedz pakalpojumus sporta, veselības profilakses, dzīvnieku aizsardzības un citās jomās. Vairāk 

nekā puse jeb 58% sociālo uzņēmumu ir reģistrēti Rīgā, 15% Rīgas apkārtnē, 11% Kurzemē, 8% Zemgalē, 6% 

Vidzemē un 2% Latgalē. 

Publiskā pārvalde - gan valsts, gan pašvaldību līmenī - parasti atzīst biedrību un nodibināju pakalpojumu nozīmīgumu. 

Tas  attiecas arī uz pakalpojumiem, kas sniegti saistībā ar vīrusa Covid-19 pandēmiju. 

INFRASTRUKTŪRA: 2.2 

Infrastruktūra, kas atbalsta pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju nozari, 2020. gadā nemainījās, bet tajā pašā 

laikā bija  diezgan dinamiska. 

Reģionālie NVO atbalsta centri turpina nodrošināt 

pakalpojumus pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 

aktīviem iedzīvotājiem, nodrošinot atbalstu 

pamatvajadzībām organizāciju attīstībā. Tā 2020. gadā 

Zemgales NVO atbalsta centrs piedāvāja organizācijām 

apmācības arī par informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju un dažādu rīku izmantošanu, tostarp 

nodrošinot apmācības par tādu platformu kā Zoom un 

Microsoft Teams izmantošanu. Zemgales NVO atbalsta 

centrs izveidoja e-apmācības kursu (attālinātas mācības 

dažādu sesiju veidā), kas ļauj jauniešiem un personām 

bez pieredzes sektorā iegūt pamatzināšanas par biedrību 

un nodibinājumu darbību, vienlaikus stiprinot arī viņu līderības prasmes. 

Kurzemes NVO centrs turpināja vietējo iedzīvotāju izglītošanu par demokrātiju, valsts lomu un labu pārvaldību, kā 

arī iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus. Dienvidlatgales NVO centrs apmācīja biedrību un 

nodibinājumu pārstāvjus, kā savā darbā efektīvi izmantot sociālos tīklus. Valmieras novada fonds, kas nodrošina 

atbalsta centra funkcijas Vidzemes reģionā, koncentrējās uz mazākumtautību organizācijām, atbalstot tās 

organizāciju pašnovērtējumā un stratēģiskajā plānošanā, īpašu uzmanību pievēršot labai pārvaldībai šajās 

organizācijās. 
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Latvijas Pilsoniskā alianse, līdzīgi kā citus gadus, arī 2020. gadā sniedza aptuveni 400 konsultācijas. Sadarbībā ar 

partneriem no citām Eiropas Savienības valstīm, LPA 2020. gadā izveidoja un uzsāka novatorisku e-apmācības 

platformu organizāciju darbiniekiem, kas koncentrējas uz pieciem būtiskiem organizācijas attīstības jautājumiem: 

pārvaldība, riska pārvaldība, finanšu vadība, komunikācija un līdzekļu piesaiste. Izglītojamiem tiek piešķirtas 

nozīmītes, kuras viņi var izmantot sociālajās platformās, piemēram, Facebook un LinkedIn, lai informētu citus par 

zināšanām, kuras viņi ieguvuši. 

2020. gada vasarā AIF nodrošināja intensīvas vienas dienas apmācības aptuveni septiņdesmit reģionālo organizāciju 

pārstāvjiem par stratēģisko domāšanu, komandas veidošanu un sadarbības attīstīšanu. Mācības tika īstenotas, lai 

cilvēkiem sniegtu izpratni par projekta konkursa mērķi, panāktu tādu projektu attīstību, kas veicina ietekmīgāku 

pārmaiņu veidošanos pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Vietējie reģionālie kopienu fondi sniedz atbalstu cilvēkiem saistībā ar dažādiem jautājumiem. Piemēram, Ināras un 

Borisa Teterevu fonds 2020. gadā svinēja desmit gadu jubileju. Kopš 2011. gada šis privātais fonds ir atbalstījis 
divdesmit trīs medicīnas studentus un deviņdesmit vienu ārstu viņu medicīnas studijās. Tostarp fonds sniedz 

atbalstu Rīgas Stradiņa universitātei, lai uzlabotu medicīnas izglītības kvalitāti. Jāmin, ka fonds piešķir arī dotācijas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām tai skaitā reģionos. 

Organizācijas veido koalīcijas un tīklus dažādās jomās. Daži no tiem izveidoti, lai koordinētu centienus sasniegt 

kopīgus ilgtermiņa mērķus, savukārt citi izveidoti uz laiku, lai risinātu steidzamus īstermiņa jautājumus. Reģionālie 

NVO centri, kā arī citas organizācijas, veicina vietējo organizāciju sadarbību reģionos. 

Fonds “Dots” katru gadu organizē sarunu festivālu LAMPA, lai stiprinātu demokrātisku  un atvērtu sarunu kultūru. 

Sarunu festivāla uzdevums ir veicināt pilsonisko līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos sociālajos un politiskajos procesos, 

popularizēt mūžizglītību nepārtraukti mainīgajā pasaulē. Sakarā ar stingrajiem sanitārajiem noteikumiem un 

epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kas bija spēkā 2020. gadā, ikgadējais sarunu festivāls LAMPA tika organizēts 

attālināti. Tiešsaistes diskusijas un lekcijas tika apvienotas ar nelielām, tiešraidē pārraidītām diskusijām par 

dažādiem jautājumiem. Festivāls ilga četras dienas un tā ietvaros notika 242 pasākumi, kurus organizēja 285 

organizācijas un iestādes. Gandrīz 1800 cilvēku pasākumā piedalījās tieši kā diskusiju dalībnieki savukārt 880 cilvēki 

apmeklēja kolektīvās pasākuma skatīšanās vietas, kas bija izvietotas citās pilsētās, tostarp arī citās Eiropas valstīs, 
kurās ir lielas latviešu diasporas. Pasākuma laikā festivāla tīmekļa vietne tika apmeklēta aptuveni 46 586 reizes, un 

gandrīz 400 000 cilvēku vismaz vienu minūti skatījās kādu no notikumiem tiešsaistē. 

Kampaņa “Jaunais pilsonis” 2020. gadā atzīmēja savu desmit gadu jubileju. Desmit gadu laikā kampaņas laikā par 

pilsonisko aktīvismu izglītoti aptuveni 18 000 izglītojamie. Izmantojot šo iniciatīvu, organizācijas apmeklē skolas, 

runā par aktīvismu un sniedz atbalstu sabiedriskā labuma aktivitātēm, kuras kampaņas laikā veido un īsteno skolu 

bērni. 2020. gadā vairāk nekā 2400 izglītojamo, vairāk nekā 100 skolas un 170 klases, uzsāka divdesmit praktiskus 

sabiedriskā labuma projektus. 

Organizācijas regulāri sadarbojas ar uzņēmējiem un valsts pārvaldes institūcijām. 2020. gadā dažādas nozares arvien 

vairāk uzsvēra sadarbības priekšrocības. Vairākiem uzņēmumiem ir spēcīgas korporatīvās sociālās atbildības 

programmas, kas atbalsta organizācijas dažādās darbības jomās. Piemēram, jau iepriekš minētais Mobilly, izmantojot 

savu lietotni, nodrošina iespējas ikvienam ziedot dažādām pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā. 

PUBLISKAIS TĒLS: 2.9 

Pilsonisko organizāciju publiskais tēls 2020. gadā uzlabojās, jo cilvēki arvien vairāk atzina PSO centienus, lai risinātu 

vīrusa Covid-19 pandēmijas sekas. Pieaugošo pilsoniskās sabiedrības organizāciju atpazīstamību pierāda fakts, ka 

palielinājās brīvprātīgā darba un ziedojumu apmērs pilsoniskās sabiedrības organizācijām šajā izaicinošajā periodā. 

Nacionālo mediju pārstāvji plaši atspoguļoja arī organizācijas vietējās un nacionālā mēroga iniciatīvas. 

2020. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju atspoguļojums medijos palielinājās, un organizāciju pārstāvji tika 

iekļauti kā eksperti daudzos rakstos laikrakstos un žurnālos, kā arī TV un radio programmās, informējot par 

dažādām tēmām. Organizāciju aktivitātes demokrātijas atbalstam Baltkrievijā, tika plaši atspoguļotas arī Latvijas 

medijos. 
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Valsts un valsts amatpersonas atzīst, ka organizāciju 

piedāvātie pakalpojumi ir nozīmīgi sabiedrībai, tomēr 

nereti konkrēta darbība organizāciju atbalstam nav tik 

pašsaprotama. Gan uzņēmumi, gan valsts iestādes, 

reaģējot uz vīrusa Covid-19 pandēmiju, atzina 

organizācijas par pilnvērtīgiem sadarbības partneriem.  

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai palielinātu 

izpratni par savu darbību, plaši izmanto sociālos medijus 

un citus rīkus informācijas sniegšanai. Daudzām 

organizācijām ir profesionāli sabiedrisko attiecību 

speciālisti, kas īsteno organizācijas publicitātes aktivitātes. 

Organizāciju vadītāji veido un uztur sadarbību un 

pozitīvas attiecības ar žurnālistiem, lai popularizētu 

organizāciju darbību un aktuālās tēmas. Atsevišķas 

organizācijas īsteno sociālās kampaņas, kas ir labi 

atpazīstamas sabiedriskajos un privātajos plašsaziņas līdzekļos. Ir pieejami daudzi apmācību kursi, kas koncentrējas 

uz izglītošanu par sociālo mediju izmantošanu organizācijas darbībā. Papildus oficiālajām interneta vietnēm lielākā 

daļa organizāciju ir izveidojušas oficiālos profilus vai slēgtas domubiedru grupas sociālajā tīkla vietnē Facebook. 

Sociālie tīkli tiek izmantoti kontaktu veidošanai un jaunu sadarbības partneru identificēšanai. 

2020. gadā organizācijas organizēja vairākus pasākumus, kas palielināja sektora kopējo atpazīstamību. Piemēram, 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar citām organizācijām turpināja attīstīt jauno iniciatīvu ar nosaukumu 

“Demokrātijas nedēļa”, kas ietver Latvijas vēsturē nozīmīgu datumu atzīmēšanu – tostarp 1. maiju, kad tika 

sasaukta Satversmes sapulce; 4. maiju, Neatkarības atjaunošanas dienu; un 9. maiju – Eiropas dienu un mudinot 

cilvēkus domāt par demokrātiju un īstenot sabiedrības līdzdalību. Nedēļas galvenais mērķis ir uzsvērt pilsoņu 

līdzdalības un iesaistīšanās nozīmi demokrātijas veidošanā, uzturēšanā un īstenošanā. Iniciatīvas ietvaros ir 

izstrādāta īpaša rokasgrāmata, kurā sniegti padomi, kā nedēļas ietvaros veidot pasākumus, kas atbilst šīs iniciatīvas 

mērķiem. “Demokrātijas nedēļai” ir arī Facebook lapa, kas ir diezgan populāra sektora praktiķu un aktīvistu vidū, un 

ko par pozitīvu atzinis arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits. 

2020. gadā plašu rezonansi izpelnījās fakts, kad Pētera Grestes vārda nosaukto brīvības balvu, kas dibināta 2018. 

gadā un kuru piešķir indivīdiem vai organizācijām, kas iestājās par cilvēktiesībām un vārda brīvību, saņēma 

cilvēktiesību aktīvists Kaspars Zālītis no Latvijas, kurš ar daudzu citu organizāciju un aktīvistu atbalstu veido 

iniciatīvu “Dzīvesbiedru kustība”, kas iestājas par sociālo un ekonomisko aizsardzību visām Latvijas ģimenēm.  

Starp sektora nozares ekspertiem  ir sākusies diskusija par sektora apzīmēšanas terminoloģiju, ko izmanto 

pilsoniskās sabiedrības raksturošanai Latvijā. Latviešu valodā pastāv valodnieciska atšķirība starp terminiem 

“nevalstiskās organizācijas”, kas līdz šim apzīmēja, galvenokārt, biedrības un nodibinājumus kā organizāciju kopumu, 

un “nevaldības”, kas faktiski nozīmē to pašu, bet ir ar norādi, ka organizācijas nav valdības dibinātas. Atsevišķi 

cilvēki domā, ka vārdam “nevalstiskās” ir negatīva nozīme un no tā vajadzētu izvairīties, tomēr vārdu salikums 

“nevalstiskās organizācijas” ir biežāk lietotais termins sektora apzīmēšanai. 

Dati liecina, ka 2020. gadā liela daļa biedrību un nodibinājumu neiesniedza ar likumu noteiktos finanšu gada 

pārskatus. Atsevišķi eksperti uzskata, ka tas saistīts ar vīrusa Covid-19 krīzes ietekmi uz organizāciju darbību un to 

nespēja turpināt savu darbību. Tomēr šī fakta pamatojuma iemesli būtu atsevišķi pētāmi. 

 

Būtiski: Viedokļi, kas atspoguļoti šajā ziņojumā ir NVO ekspertu viedokļi, kuri piedalījušies ekspertu diskusijā un citu 
pētnieku viedokļi, kas iesaistījušies indeksa izstrādē un neatspoguļo USAID vai FHI 360 skatījumu. 


